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BELANGRIJKE DATA:
20 maart
: koffie uurtje ouders 08.30-09.30u
23 t/m 27 maart: inloopochtenden 08.20-08.30uur
01 april
: Rainbow Got Talent groep A
02 april
: theoretisch verkeersexamen gr. 7
08 april
: Rainbow Got Talent groep B
09 april
: volgende Boogletter
13 april
: 2de paasdag, alle leerlingen vrij
14 april
: studiedag, alle leerlingen vrij
BESTE OUDERS/VERZORGERS,
Tevredenheidsonderzoek
De afgelopen periode bent u in de gelegenheid
gesteld om het tevredenheidsonderzoek in te vullen.
Deze is ook ingevuld door leerlingen uit de groepen
6, 7 en 8 en alle medewerkers. Op dit moment
bekijken we intern de rapportages van het
onderzoek. De rapportages worden besproken in het
team, de medezeggenschapsraad en het College van
Bestuur van stichting ATOS. Er wordt een analyse
gemaakt met daarbij een actieplan. Zodra wij de
analyse en het actieplan klaar hebben, zullen wij dit
communiceren met u.
Wanneer u behoefte heeft om iets toe te lichten
m.b.t. dit tevredenheidsonderzoek, dan kunt u altijd
een afspraak maken met mij.
We willen iedereen bedanken voor het invullen van
het tevredenheidsonderzoek, heel fijn want dit helpt
onze school weer om verder te ontwikkelen.
Koffie uurtje ouders
Wij vinden het als school belangrijk om in
ontwikkeling te zijn en ons onderwijs altijd te
verbeteren. We vinden het daarom ook erg
belangrijk om hierbij input van u als ouder te
ontvangen om mee te nemen in deze
schoolontwikkeling. Graag nodigen wij u dan ook uit
voor een 'koffie uurtje' om met elkaar op een
informele manier in gesprek te gaan over een

bepaald onderwerp.
Het eerste 'koffie uurtje' staat gepland op 20 maart
van 8.30-9.30 uur waarbij het onderwerp
tevredenheidsonderzoek/communicatie centraal zal
staan. Bij dit 'koffie uurtje' zal de voorzitter van de
medezeggenschapsraad en ik in ieder geval
aanwezig zijn.
Corona virus
Wij ontvangen veel vragen over het corona virus. Bij
het corona virus volgen wij de adviezen van het
RIVM en de GGD, op dit moment hanteren wij de
volgende vier adviezen:
•
•
•
•

We schudden geen handen meer
We wassen onze handen regelmatig met
zeep
We niezen en hoesten in de binnenkant van
onze elleboog
We gebruiken papieren zakdoekjes

Op dit moment gaan gezamenlijke activiteiten (zoals
de open dag, vieringen, het oudertoneel) gewoon
door, vanuit het RIVM worden er voor dit soort
activiteiten nog geen noodzakelijke richtlijnen voor
onze regio geacht. We volgen nauwlettend de
ontwikkelingen en wanneer dit iets voor onze school
betekent zullen wij dit met u communiceren.
Wanneer u twijfels heeft of uw kind naar school kan,
neem dan contact op met uw huisarts en vraag om
advies. Vanzelfsprekend blijven kinderen met
griepklachten en koorts thuis.

Met vriendelijke groet,
Niki Peeters
Directeur IKC de Regenboog

14 MAART OPEN DAG
Op 14 maart a.s. is onze jaarlijkse open dag van 9.30
uur tot 12.30 uur. De open dag is bedoeld voor
nieuwe ouders en kinderen, maar natuurlijk ook
voor ouders die hun kind al op de Regenboog
hebben. Tijdens de open dag is ons hele IKC open
(dus ook de dagopvang, peuterwerk en BSO). Vindt u
het leuk om een kijkje te nemen? U bent van harte
welkom!
We zijn heel blij met het grote aantal leerlingen die
zich opgegeven hebben om te komen helpen tijdens
de open dag.
Heeft u kinderen die nog niet zijn aangemeld op
school? Dit kunt u doen door het aanmeldformulier
in te vullen en in te leveren bij de directie of
administratie: https://regenboogbemmel.nl/informatie/aanmelden/ Het is voor ons
prettig om aanmeldingen tijdig binnen te krijgen,
zodat we daar rekening mee kunnen houden in onze
formatie voor het komende schooljaar.
FULL COLOUR PRESENTEERT: HET MAANMANNETJE
OP AARDE
Nog maar een paar weken wachten en dan is het
alweer zover! Wij, oudertoneelgroep Full Colour
spelen dan het toneelstuk: ”Het maanmannetje op
de aarde”. Het beloofd weer een leuke, grappige, en
vooral buitenaards bijzondere voorstelling te
worden. Het begint allemaal als Professor
Verstrooizout een nieuwe uitvinding heeft gedaan.
En wat er daarna allemaal gebeurt… ja, dat
verklappen we natuurlijk nog niet.
Het zou leuk zijn als jullie weer komen kijken. Dat
kan op donderdag 26 maart om 19:00 uur en op
vrijdag 27 maart. Op vrijdag zijn er zelfs 2
voorstellingen namelijk om 15:30 uur en om 19:00
uur.

We zullen in de week voorafgaand aan de
voorstelling de kaartjes verstrekken. Dat kan op de
volgende data:
-

Woensdag 18 maart om 12:15 uur
Vrijdag 20 maart om 12:15 en om 14:30 uur.

We hebben een vriendelijk maar belangrijk verzoek.
Zoals elk jaar zijn de kaartjes gratis en vragen we na
afloop om een vrijwillige bijdrage voor onze
schatkist. Per voorstelling is er echter een maximum
aantal plekken en dus ook kaarten beschikbaar i.v.m.
de brandveiligheid van school. Doet u ons een groot
plezier… als u toch niet aanwezig kunt zijn nadat u
de kaartjes heeft gehaald, geeft u de kaartjes dan
alstublieft aan ons terug. Het komt regelmatig voor
dat we nee moeten verkopen omdat de kaarten op
zijn. Dat is jammer, zeker als we naderhand merken
dat mensen met kaartjes toch niet zijn komen
opdagen. Dus graag uw medewerking hierin.
Heel graag tot 26 of 27 maart.

NIEUWE LEERLINGEN
Afgelopen weken hebben we de onderstaande
leerlingen welkom geheten op IKC de Regenboog:
Ava Peeters
1/2 oranje
Sofie Bergamin
1/2 blauw
Kasper Frehe
1/2 oranje
Isabella Stalpers
1/2 blauw
Sophia Stalpers
1/2 blauw
Tom Kieboom
1/2 oranje
Liv Evengroen
1/2 blauw
Mart Hendriks
1/2 blauw
Wij wensen deze leerlingen heel veel succes en
plezier op onze school!

Bijlage: Flyer Sjors Sportief en Creatief
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